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Uutiskirje

Kannanottoja
"Tulevaisuuden kestävä
vesihuolto" -selvitykseen
Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta
tehdyn strategisen selvitys- ja
tutkimushankkeen loppuraportti 56/2018
julkistettiin syyskuussa 2018 nimellä
”Tulevaisuuden kestävä vesihuolto –
ennakointi, ohjaus ja järjestäminen”.
Selvitys koskettaa erityisesti
vesihuoltolaitoksia. VVY:n hallitus ja
erikseen suurimmat vesihuoltolaitokset ovat
laatineet kommenttinsa hankkeesta, sen
tuloksista ja jatkotarpeista.

Lue lisää

Opas vesihuoltotoimintojen
yhdistämisiin
Opas kokoaa yhteen vesihuoltolaitosten
yhdistymistä palvelevaa ohjeistusta. Oppaan
laadinnassa on hyödynnetty
taustamateriaalia jo toteutuneista
yhdistymisistä sekä laitosjohtajien
haastatteluja.
Lue lisää
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Suomalainen talousvesi on
laadultaan erinomaista
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen
tiedotteessa kerrotaan, että yli 99,99
prosenttia kaikista talousvesitutkimusten
tuloksista täytti talousveden
laatuvaatimukset.
Lue lisää

Verkostomestaripäivät Vesilaitoshoitajien
13. - 14.2.2019 Vantaa
koulutuspäivät
Lue lisää

20. - 21.3.2019 Oulu
Lue lisää

Hankintakoulutus
31.1.2019 Jyväskylä,
ilmoittautumiset suoraan
koulutus(a)koulutus.fi

Lue lisää

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku kevät 2019
Kehittämisrahaston kevään haku on auki helmikuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki
ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi.
Lue lisää
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Ympäristönsuojelulain sujuvoittamisen kolmannessa
vaiheessa käyttöön ilmoitusmenettely
Uusi, ympäristölupamenettelyä osittain korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi
ilmoitusmenettely astuu voimaan helmikuun alussa.
Lue lisää

Itämeren suojelukomissio laatii Suomen johdolla
kunnianhimoista merensuojelusuunnitelmaa
Suomen puheenjohtajakaudella 2018 - 2020 uudistetaan keskeisin Itämeren suojelun
suunnitelma Helcomin Baltic Sea Action Plan.
Lue lisää

Tampereen infratoimijoiden yhteinen 2030- lehti
"Me, tämän lehden julkaisijat, tuotamme palvelujen ja ratkaisujen verkostoa, jonka päälle
sinun ja perheesi on hyvä luoda kestävää, sujuvaa arkea – nyt ja pitkälle tulevaisuuteen."
Lue lisää

VVY:n jäsenten jäsenyystiedot ajantasalle
Varmistaaksemme vuoden 2019 jäsenmaksun suuruuden ja yhteystiedot toivomme, että
yhteyshenkilöt päivittävät jäsenlomakkeen kirjautumalla järjestelmään.
Lue lisää

Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2019
Vesilaitosyhdistys järjestää kaikille avoimia vesityökorttikoulutuksia maaliskuussa
Helsingissä ja Oulussa, huhtikuussa Tampereella. Koulutuksen voi tilata myös omalle
laitokselle.
Lue lisää
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Vesihuolto 2019 - ilmoittautuminen alkaa 28.1.
Vesihuolto 2019 -päivät järjestetään Jyväskylässä 15.-16.5.2019. Ilmoittautuminen alkaa
kotisivuillamme maanantaina 28.1.2019 klo 9.00 ja silloin avautuvat myös hotellikiintiöt
myyntiin. Vesihuoltopäiville ilmoittautuneille lähetetään ohje hotellivarauksen tekemiseen.
Lue lisää

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien 2018 esitelmät
Voit tutustua vesihuoltopäivien esitelmiin ja lehdistölyhennelmiin kotisivuillamme.
Vesihuoltopäivä ja sen näyttely kokosi noin 250 vesihuoltoalan asiantuntijaa Rukalle
marraskuussa 2018. Päivien aiheina mm. ikääntyvien vesihuoltoverkostojen vaikutukset
alaan, muoviputkien vedenlaatuongelmat, pajun käyttöä jätevesienpuhdistuksessa sekä
puhdistamoliete.
Lue lisää

Avoimet työpaikat
Katso VVY:n jäsenten ja yhteistoimintajäsenten ilmoittamia avoimia työpaikkoja.
Avoimet työpaikat

Tästä linkistä näet muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.
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Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n asiakasrekisteri. Rekisteriseloste.
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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